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Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Vrijdag 29 november
Donderdag 5 december
Vrijdag 20 december
Zaterdag 21 dec. t/m zondag 5 jan.
Maandag 6 januari 2020

Groep 4/5 Media Art Festival Leeuwarden
Sinteklaze-Mearke groep 5 t/m 8
Pitemoarn (groep 1 t/m 4)
Sinterklaasviering op school
Kerstontbijt
Kerstvakantie
Gearhingdag, alle leerlingen vrij!

Het is november. De school is weer in Sinterklaas-sferen gebracht door een aantal ouders (heel erg
bedankt hiervoor!) en de eerste schoentjes zijn al weer gezet. In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:






Sinteklaze-Mearke
Taalkoker/Kokertaal
Bezoek DBieb
Lijst oud papier
Kalender

Sinteklaze-Mearke
Dinsdag 26 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het traditionele Sinteklaze-Mearke in
Winsum. Dit jaar wordt het stuk Matilde opgevoerd:
Matilde is in hiel tûk famke en ferdwynt graach yn 'e boeken. Se wennet bij har âlden dy't allinne
dwaande binne mei jild, uterlik en de telefyzje. Se ha gjin weet fan Matilde har kinnen en fine it mar
stom dat se sa folle lêst en nei skoalle wol. Wat hast no oan skoalle?! Nei lang seure, smeke en bidde
mei Matilde lang om let nei skoalle ta. Der komt se yn 'e kunde mei de gemiene en boaze direktrise fan
de skoalle: Juffrou Bulstronk. Sy fynt Matilde - lyk as har âlden - ek al sa lestich. En net allinne Matilde.
Alle bêrn binne wjirmen, ûngedierte én lid fan de maffia!
Gelokkich is dêr juffrou Ingel dy't wol sjocht hoe bysûnder Matilde en har klassegenoaten binne.
Tegearre gean se de striid oan tsjin it ûnrjocht fan juffrou Bulstronk.
Dûk mei yn it ferneamde ferhaal fan Roald Dahl oer in famke dy't oars liket as de rest. In famke dat doart
te dreamen. In famke dy't magysk ferwûnderje litte kin. Tsjin de regels yn!
We hebben nog een paar chauffeurs nodig! Wie o wie kan dinsdagmiddag rijden? Voor de chauffeurs is
er ook gratis toegang!
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Taalkoker / Kokertaal
Op donderdag 7 november heeft groep 6/7 een
gastles gehad van Tresoar. Tresoar is de
schatkamer van alle archieven van Fryslân. De les
stond in het teken van taal. De gastleerkrachten
hadden een koffer mee genomen naar de klas.
Hier zaten allemaal kokers is. Daarnaast hadden ze
allemaal verschillende hoedjes meegenomen,
deze verbeelden de talen: Nederlands, Fries,
gebarentaal, cijfertaal, geheimtaal en meer. Na de
hoedjes kreeg elke leerling een koker met allemaal
verschillende onderwerpen. De meester zei een
woord en de kinderen moesten ermee associëren. Waar denk je aan bij dit woord? Er kwamen vele
verschillende woorden uit. Als laatste gingen de kinderen een hoedje van papier maken. Hier moesten
ze opschrijven wat bij hen past. Een erg geslaagde ochtend.

Bezoek DBieb
Ik was in Leeuwarden bij Dbieb ik was niet alleen. Ik was met groep 3 en 4 .
We hebben in de cel gekeken . Dat was leuk .
Maar we waren er eigenlijk voor 4 nieuwe boeken die werden gelanceerd
Der werd 1 van de 4 boeken voorgelezen
Mette
de klas was in Leeuwarden.
de hele klas was in de cel
we hebben ook een rondje om de
Blokhuispoort gedaan
toen gingen we allemaal naar school
het was heel leuk
Jens
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Leeuwarden
We waren bij een presentatie in de blokhuispoort . Wij hebben 4 nieuwe boeken gezien. het was leuk
wij hebben in een cel gekeken. toen gingen we terug met de auto
Jason

Lijst oud papier 2019-2020
De lijst met namen en data voor het ophalen van het oud papier staat weer op de site van school.
Vanwege privacy-redenen mogen geen telefoonnummers meer op de lijst staan.

